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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta o produto da Dissertação de Mestrado intitulada 

“Tentativas de Suicídio na Adolescência: narrativas de uma dor invisível”, 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde, 

oferecido pelo Centro de Desenvolvimento de Ensino Superior em Saúde – 

CEDESS, da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. O estudo investigou a 

compreensão dos possíveis significados diante de experiências de tentativas de 

suicídio pelo público adolescente. 

O objetivo geral foi compreender significados e experiências de tentativas de 

suicídio pelo público adolescente, a partir de narrativas produzidas pela História Oral 

de Vida. 

A partir do universo narrativo da oralidade dos colaboradores desta pesquisa, 

buscamos trazer à luz um pouco da compreensão dos sentimentos e das situações 

em que estavam imersos, bem como, das variáveis envolvidas neste processo que 

antecedeu as tentativas de suicídio. 

A pesquisa pôde identificar que diversos fatores estão envolvidos quando 

acontece uma tentativa de suicídio. Todas as situações vivenciadas e narradas 

pelos colaboradores tiveram repercussões importantes quanto ao sofrimento, 

podendo favorecer ideações suicidas e/ou desencadear tentativas. A partir dos 

dados levantados, surgiu a proposta de oferecer um minicurso para 

pais/responsáveis e profissionais da educação.  

Corrobora com a implementação do produto, a Portaria nº 687, de 30 de 

março de 2006, que aprovou a Política Nacional de Promoção da Saúde e, dentre 

seus objetivos específicos, destacam-se: estimular a promoção à saúde; contribuir 

para a adoção de práticas sociais e de saúde centradas na equidade; favorecer a 

mobilidade humana e acessibilidade e promover a cultura da paz nas comunidades; 

apoiar o desenvolvimento de espaços de produção social e ambientes saudáveis; 

valorizar os saberes populares e tradicionais; promover empoderamento; promover 

processos de educação, formação e capacitação específicos; estabelecer 

estratégias de comunicação social e estimular a pesquisa na produção e difusão de 

conhecimento (BRASIL, 2006). 

A formação conjunta envolvendo pais/responsáveis e profissionais da 

educação, justifica-se, pela possibilidade de escuta e trocas que essa dinâmica pode 
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oferecer para ambas as partes, além de favorecer um olhar mais ampliado para os 

adolescentes a partir da aproximação entre pais/responsáveis e profissionais da 

educação. A parceria entre família x escola, é importante e necessária como parte 

do processo de cuidados. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Dados do Boletim Epidemiológico, divulgado pelo Ministério da Saúde em 

2017 e 2019, mostram que o suicídio está em ascensão (BRASIL, 2017, 2019). Além 

disso, o fenômeno do suicídio na adolescência mostra-se preocupante, devido ao 

impacto psíquico causado na família e ao impacto econômico na sociedade, 

instituições e sistema de saúde (SILVA; MADEIRA, 2014). 

O suicídio demanda uma atuação intersetorial, para agir no seu 

enfrentamento e redução dos casos, e é por isso que seu estudo precisa assumir um 

caráter multidisciplinar (BEZERRA FILHO et al., 2012). 

Freitas e Borges (2014) referem que, além da capacitação e educação 

permanente para pensar em estratégias de prevenção do suicídio, é necessário 

oferecer conhecimento, para que os profissionais tenham um olhar menos 

preconceituoso, baseado em julgamentos, pois isso possibilitaria que a pessoa em 

sofrimento tivesse um melhor acolhimento e, consequentemente, uma melhora nas 

chances de recuperação e reinserção na sociedade. 

Segundo Casemiro, Fonseca e Secco (2014), a escola constitui-se um local 

significativo para o encontro entre a saúde e a educação, acolhendo amplas 

possibilidades de iniciativas, como por exemplo: estratégias de triagem ou 

encaminhamento aos serviços de saúde especializados ou de atenção básica; ações 

de diagnósticos clínicos e/ou social e atividades de educação em saúde e promoção 

da saúde. 

Em 2007, foi instituído no Brasil o Programa Saúde na Escola – PSE 

integrando uma política de governo com foco na intersetorialidade que atende aos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS): integralidade, equidade, 

universalidade, descentralização e participação social. O referido programa, propõe-

se a ser um novo modelo da política de educação em saúde como parte de uma 

formação ampliada para a cidadania, promovendo a articulação de saberes e a 

participação de alunos, pais, comunidade escolar e sociedade em geral ao abordar a 

saúde e educação de forma integral. 
Entendemos a integralidade no cuidado de pessoas, grupos e coletividade 
percebendo o usuário como sujeito histórico, social e político, articulado ao 
seu contexto familiar, ao meio ambiente e à sociedade na qual se insere. 
Neste cenário se evidencia a importância de articular as ações de educação 
em saúde como elemento produtor de um saber coletivo que traduz no 
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indivíduo sua autonomia e emancipação para o cuidar de si, da família e do 
seu entorno (MACHADO et al, 2007, p. 2). 

 

 A falta de informações seguras e a falta de orientação especializada, causa 

insegurança e distorção no olhar dos professores, que passam a considerar 

transtorno mental aquilo que não é, e vice-versa (VIEIRA et al, 2014). 

 De acordo com Frasquilho (2009) as escolas devem facilitar um ambiente que 

favoreçam o desenvolvimento mental dos alunos, não só quanto aos aspectos 

físicos do ambiente, mas também quanto aos aspectos psicossociais.  

Conforme Vieira et al (2014) a capacitação da comunidade e dos indivíduos 

através da informação e desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais é uma 

das ações promotoras de saúde, além de uma das bases para a tomada de decisão, 

autonomia e empoderamento, contrapondo, assim, a impotência. 

As tentativas de suicídio, encontram-se em crescimento no Brasil, sendo 

necessário oferecer conscientização, orientação e formação para que pais possam 

oferecer uma escuta mais atenta e um olhar mais cuidadoso para seus filhos, e os 

profissionais da educação, possam auxiliar na identificação de sinais que possam 

demonstrar vulnerabilidades e riscos, e assim, oferecer escuta cuidadosa e os 

devidos encaminhamentos. E juntos, possam promover saúde mental e contribuir 

com a prevenção do suicídio entre os adolescentes.    
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3. DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado na Organização não Governamental Logos Prevenção 

e Posvenção do Suicídio, no município de São José dos Campos – SP. 

Para contemplar o aspecto desejado nas falas, utilizamos a metodologia 

História Oral de Vida (HOV), que é constituída por um conjunto de procedimentos, 

que se inicia com um projeto e o estabelecimento de um grupo de pessoas a serem 

entrevistadas através de meio eletrônico, e tem como destino recolher testemunhos, 

narrativas e promover análises dos processos sociais através do tempo presente, e 

facilitar o conhecimento imediato do meio (MEIHY; HOLANDA, 2018). Ou seja, 

“preferimos a reflexão dada a viva voz pelas partes que diretamente vivem o 

problema” (MEIHY, p. 283, 1991). 

Participaram deste estudo 07 adolescentes, na faixa etária de 13 a 18 anos, 

quatro meninas e três meninos. As categorias temáticas que emergiram, estão 

apresentadas no quadro abaixo: 

Tema Central 1: relações familiares como local primário de apoio e proteção 

1. Problemas com os pais 

2. Transtorno mental 

3. Espiritualidade/Religiosidade 

4. Falta de apoio 

Tema Central 2: escola enquanto espaço de aprendizagem, socialização e bullying 

1. Comportamento autolesivo 

Tema Central 3: relações sociais e amizade 

1. Isolamento/exclusão/falta de amigos 

2. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

3. Falta de sentido 

 

Os resultados demonstraram que diversos fatores estão envolvidos quando 

acontece uma tentativa de suicídio. Todas as situações vivenciadas e narradas 

pelos colaboradores tiveram repercussões importantes quanto ao sofrimento, 

podendo favorecer ideações suicidas e/ou desencadear tentativas. 
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4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 

A pesquisa resultou num minicurso para pais/responsáveis e profissionais da 

educação (Apêndice A), com o objetivo de contribuir através de uma formação para 

uma melhor compreensão do público adolescente em sofrimento emocional, e 

consequentemente, oferecer apoio e acolhimento na intenção de promover saúde 

mental e colaborar com a prevenção do suicídio. 

A necessidade da formação foi identificada a partir das próprias temáticas que 

surgiram nas significações das narrativas dos adolescentes, e nas análises dos 

subtemas dessas temáticas centrais. As falas dos adolescentes, evidenciaram as 

várias fragilidades nas relações familiares, e dificuldades encontradas dentro do 

espaço escolar. 

De acordo com Vieira et al (2014) a literatura em saúde mental têm 

identificado o sistema escolar como espaço estratégico e privilegiado na 

implementação de políticas públicas para jovens, passando a considerá-lo como 

núcleo principal de promoção e prevenção de saúde mental para crianças e 

adolescentes, atuando no desenvolvimento dos fatores de proteção, bem como, na 

redução de riscos ligados à saúde mental. 

 

4.1 Minicurso para Pais/responsáveis e Profissionais da Educação sobre 
Saúde Mental na Adolescência 
 

O minicurso para pais/responsáveis e profissionais da educação, tem como 

objetivo promover conscientização, informação e orientação quanto à saúde mental 

na adolescência, visando promoção em saúde mental e prevenção do suicídio. 

Esta formação, tem como aplicação 9 escolas estaduais do ensino 

fundamental II ao ensino médio, da zona sul do município de São José dos 

Campos/SP.   

Em relação à abrangência, o produto aplica-se ao ensino fundamental II (6º 

ao 9º ano) e ao ensino médio (1º ao 3º ano). Os referidos anos escolares, 

contemplam a faixa etária da adolescência de acordo com o (ECA), definição 

escolhida para o estudo.  
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Conforme definição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no Brasil, 

Lei 8.069, de 1990, o sujeito adolescente é aquele que se encontra dentro da faixa 

etária de 12 a 18 anos de idade (artigo 2°) (BRASIL, 1990). 

De acordo com Vieiro et al (2014) as Escolas são mais acessíveis à 

população do que os serviços de saúde mental, além de propiciar a realização de 

interveções com menos estigmas para familiares. Os professores encontram-se 

numa posição nobre por diversos motivos, dentre alguns: 

x Tem experiências com diversos alunos na mesma faixa etária, o que 

lhe permite uma observação mais crítica em relação aos alunos; 

x Pode observá-los em vários contextos por vários períodos de tempo; 

x Pode utilizar-se da flexibilidade do currículo para abordar diversos 

assuntos relacionados à promoção de saúde mental. 

Ainda segundo os mesmos autores, um professor bem informado se sensível 

pode promover saúde mental, como atuar na prevenção, identificando sinais que 

necessitem de encaminhamentos para profissionais de saúde mental, contribuindo 

para uma intervenção precoce (VIEIRO et al, 2014). 

No Brasil (1996), a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(nº. 9.394), e da construção dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a temática 

relacionada a Saúde Mental foi ganhando força e espaço nas escolas, possibilitando 

uma abordagem e atuação mais ampla na saúde individual e coletiva. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, estão em consonância com os princípios de 

promoção de saúde em escolas indicados pela OMS, além de integrar profissionais 

de saúde, educação, pais e membros da comunidade, auxiliando na transformação 

da escola em um lugar saudável e propício ao bem-estar, crescimento e ao 

desenvolvimento (VIEIRO et al, 2014). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho de pesquisa possibilitou conhecer um pouco da compreensão dos 

sentimentos e das situações em que estavam imersos, bem como das variáveis 

envolvidas neste processo que antecedeu as tentativas de suicídio, e isso 

evidenciou a necessidade da formação para conscientizar e orientar as práticas de 

profissionais da área da educação, que lidam diretamente com o público 

adolescente, e informar e orientar pais/responsáveis quanto às vulnerabilidades 

relacionadas à saúde mental de seus filhos. 

Com a ministração desse minicurso nas escolas, esperamos que os pais se 

sintam mais preparados para identificar e apoiar seus filhos em seu sofrimento, e os 

profissionais da educação se sintam mais preparados para identificar sinais de 

sofrimentos emocional e intervir junto aos adolescentes realizando os devidos 

encaminhamentos. 

 Apesar de relevante, a estratégia desse minicurso não abrange em sua 

totalidade os desafios frente à prevenção do suicídio na adolescência, pois trata-se 

de um problema complexo que precisa envolver e mobilizar diversas áreas, 

profissionais e órgãos públicos.  

Sendo assim, acreditamos que o tema do suicídio demanda mais estudos 

com o envolvimento das áreas da saúde, educação e segurança pública, entre 

muitos outros atores importantes para lidar com a complexidade do fenômeno. 
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APÊNDICE – A 
 

MINICURSO PARA PAIS/RESPONSÁVEIS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  
“SAÚDE MENTAL NA ADOLESCÊNCIA” 

 

   
 

Este documento tem a finalidade de apresentar uma proposta para formação de 

pais/responsáveis e profissionais da educação na temática que envolve a saúde 

mental na adolescência. 

 
PLANO DE MINICURSO 

MINICURSO: Sáude Mental na Adolescência 

CARGA HORÁRIA: 04h 

MINISTRANTE: Psicóloga Estela Ramires Lourenço 

 

1. EMENTA 

 Saúde mental e comportamento de risco para suicídio na adolescência, 

possibilidades e manejo. 

2. JUSTIFICATIVA 

Há um século atrás, as principais causas de morbidade infantil eram as 

doenças infecciosas, envenenamento e defeitos congênitos, atrelados à exposição 

do ambiente em que viviam. Ainda que a medicina da época não conseguisse tratar 

nenhuma dessas situações, quando olhávamos para os fatores relacionados ao 
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ambiente, era decrescente o número de doenças e de morte. Hoje, as principais 

causas de morte são as lesões, homicídios e suicídios (RICH, 2013). 

O último boletim epidemiológico, publicado pelo Ministério da Saúde, em 

2019, mostrou que os anos de 2011 a 2018 tiveram 339.730 notificações de casos 

de violência autoprovocada, 52.444 (34,0%) são casos que puderam ser 

classificados como tentativas de suicídio entre jovens de 15 a 29 anos. Em relação 

ao total de lesões autoprovocadas, foi possível perceber um aumento da proporção 

de registros de tentativas de suicídio, passando de 18,3%, em 2011, para 39,9%, em 

2018.  

A escola constitui-se importante local de promoção da saúde; é onde os 

adolescentes passam grande parte de suas vidas, tornando-se um local propício 

para o desenvolvimento de estratégias de práticas educativas de promoção e 

prevenção de saúde mental, entre outros temas importantes para esse público. A 

educação em saúde tem um papel fundamental como ferramenta e estratégia de 

promoção e prevenção em saúde mental.  

O intuito deste minicurso é oferecer uma rede de possibilidades em relação à 

temática e indicar um caminho de conhecimento, compreensão e recursos para 

auxiliar profissionais da educação e pais/responsáveis de adolescentes.  

2. OBJETIVO GERAL 

9 Formar pais/responsáveis e profissionais da educação na temática que 

envolve a saúde mental dos adolescentes. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

9 Promover conscientização e orientação quanto à saúde mental na 

adolescência; 

9 Informar e orientar pais para o reconhecimento e apoio ao sofrimento mental 

dos seus filhos; 

9 Informar e orientar profissionais da educação para o reconhecimento e apoio 

ao sofrimento mental dos estudantes; 

9 Orientar pais e educadores quanto ao manejo do comportamento de risco 

para o suicídio. 
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4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1.1 Adolescências; 

1.2 Depressão e Ansiedade na Adolescência; 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=P48ZB1I6QPc  

1.3 Discutir os fatores de risco e de proteção do comportamento suicida entre 

adolescentes; 

1.4 Manejo dos comportamentos de risco e vulnerabilidades (bullying; autolesão; 

suicídio); 

1.5 Possibilidades de ações para promoção em saúde mental na Escola; 

1.6 Como e porquê fazer a notificação no SINAN - Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação;  

1.7 Recursos disponíveis no município de São José dos Campos para 

encaminhamentos. 

Vìdeo: https://www.youtube.com/watch?v=VRXmsVF_QFY  

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aula expositiva, vídeos, discussão em grupos através de casos reais. 

6. AVALIAÇÃO 

Formulário (Anexo 3) 

7. RECURSOS DIDÁTICOS 

Datashow, caixa de som, folhas sulfite coloridas. 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que com a formação, os profissionais da educação possam 

desenvolver as seguintes habilidades: 

9 Identificar sinais que demandam avaliação de profissionais de saúde mental; 

9 Identificar sinais e comportamentos que possam sugerir depressão ou 

ansiedade; 

9 Identificar comportamentos que possam oferecer risco para suicídio. 
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9 Abordar, conversar e oferecer escuta; 

9 Buscar o apoio de outros profissionais da comunidade escolar e da família, 

para condução de cada caso; 

9 Orientar e fazer encaminhamentos quando necessário (conselho tutelar; 

equipamentos de saúde e assistência social; profissionias de saúde mental); 

9 Manejo de situações de risco iminente; 

9 Manejo de situações que demandam cuidados médicos imediatos (ex. 

autolesão dentro da escola e/ou tentativa de suicídio). 

Espera-se que com a formação, os pais/responsáveis possam desenvolver as 

seguintes habilidades: 

9 Identificar sinais que possam demonstrar sofrimento emocional em seus 

filhos; 

9 Identificar comportamentos que demandam avaliação de profissionais de 

saúde mental; 

9 Identificar sinais e comportamentos que possam sugerir depressão ou 

ansiedade; 

9 Identificar comportamentos que possam oferecer risco para suicídio; 

9 Manejo de situações de risco iminente; 

9 Manejo de situações que demandam cuidados médicos imediatos (autolesão 

e/ou tentativa de suicídio). 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
 

AVALIAÇÃO MINICURSO 

“SAÚDE MENTAL NA ADOLESCÊNCIA” 

 

       (   ) Profissional Educação       (   ) Pai/Mãe ou Responsável 

SOBRE O MINICURSO MINISTRADO SIM, 
MUITO 

MAIS OU 
MENOS NÃO 

1. Compreendi o conteúdo do minicurso? 
 

   

2. Possibilitou novos aprendizados? 
 

   

3. O conteúdo possibilita aplicação na 
prática? 
 

   

4. Essa aplicação pode ser imediata? 
 

   

5. Me sinto mais seguro (a) para agir após 
as informações que recebi? 
 

   

6. Atendeu minhas expectativas 
 

   

7. O tempo de duração foi adequado? 
 

   

 

 

Observações/Sugestões:_______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Obrigada! 


